
EFFECT OF DIFFERENT HARVESTING METHODS ON THE GERMINATION 
AND VIGOUR OF HYBRID MAIZE (ZEA MAYS L.) SEED 

 

 

Péter Varga 
Central Agricultural Office, Székesfehérvár, 

 vargap@ommi.hu 

Tamás Berzy  
Agricultural Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences (ARI HAS), 

Martonvásár, berzyt@mail.mgki.hu 

 

Keywords: hybrid maize, harvesting, germination, vigour, seed testing,  

 

Summary 
 

The germination ability and vigour of the seed of eight Pioneer hybrid maize varieties were 

examined in 2009. On the experimental plot the combine shelled the harvested ears, while on 

the control plot the ears were harvested intact. After preliminary cleaning, the seeds from the 

shelled and control groups were germinated. Some of the seeds from each group were divided 

into four fractions and analysed separately. The germination was carried out according to the 

International Seed Testing Association (ISTA) Rules (2009), in four replications of 100 seeds, 

between moist filter papers in controlled climate chambers in four seed testing laboratories. 

The germination percentage satisfied the standard criterion (above 90%) in both the shelled 

and control groups, but the germination rate was lower for the shelled group, while the 

number of abnormal seedlings was greater than in the control group. The effect of harvesting 

intact ears on the seed quality was evident for two hybrids (PR35Y65, LSD0.1%; PR39R20, 

LSD5%). In the case of the various seed fractions, the lowest germination percentage was 

obtained for the medium-sized round fraction and the highest for the large flat fraction. The 

superiority of the control (intact ears) group was not manifested in all the fractions and no 

significant difference was found between the two treatments. The results obtained for the 

biological value of the seed were surprising. For one hybrid ears harvested intact exhibited the 

same superiority as recorded for the germination percentage, while for three hybrids the 

vigour proved to be better in the shelled group. For two hybrids little or no difference in 

vigour was observed between the shelled and control groups. 

 

Összefoglalás  
 

2009. évben összesen 8 Pioneer fajta hibridkukorica vetőmag csírázóképességét és életerejét 

vizsgáltunk. A vetőmag szaporító táblákon kísérleti táblarészeket jelöltünk ki. A táblarész 

egyik felét szemesen, a másik részét pedig csövesen takarítottuk be. A hibridek morzsolt és 

kontroll csoportjait előtisztítva, frakcionálatlanul csíráztattuk, emellett két, véletlenszerűen 

kiválasztott hibridet 4 frakcióra bontottunk, és frakciónként is vizsgáltunk. A vizsgálatot 4 

vetőmagvizsgáló laboratóriumban, ISTA szabvány szerint, klimatizált kamrákban végeztük. 

Négyszeri ismétlésben, nedves szűrőpapír között, 100-100 szemet, csíráztattunk. A morzsolt 

és csöves betakarítású vetőmagok csíráztatása során megállapítottuk, hogy összességében 

valamennyi csírázóképességi eredmény szabványos (90% feletti) volt. A morzsolt 

betakarítású vetőmag csíraeredményei nem érték el a csövesen betakarítottét, az abnormális 

csíranövényeknek a számában viszont a kísérleti (szemes) csoport meghaladta a kontrollét 

(csöves). Két hibrid esetében (PR35Y65 SzD 0,1%; PR39R20 SzD 5%) a csöves betakarítás 

vetőmag-minőségre gyakorolt pozitív hatása evidens volt. A frakcionált vetőmagtételek 



csíráztatása során a legkisebb csírázóképességi mutatót a közepes gömbölyű, a legnagyobbat 

a nagy lapos frakció érte el. A csöves csoport fölénye nem jelent meg minden frakcióban, a 

két kezelés között nem találtunk szignifikáns különbséget. A vigorvizsgálati értékek között 

meglepő eredményeket kaptunk. Az egyik hibridnél a csöves betakarítású vetőmag hozta a 

csíráztatásban tapasztalható fölényét, míg három hibridnél a morzsolt csoport életképessége 

bizonyult jobbnak a csöves csoporttal szemben. Két hibrid esetében nem, vagy minimális 

különbséget tapasztaltunk a kísérleti és a kontroll csoport biológiai értéke között. 

 


